
Minier Ottó, a helyi egye-
sület elnöke köszöntő-
jében kiemelte az örmé-

nyek erdélyi szerepét. A ma-
gyarörmény klub célja, hogy 
megismertessék az érdeklő-
dőkkel az erdélyi magyarörmé-
nyek életét, történelmét és ho-
vatartozását, miközben saját 
identitásukat is erősítik. Szava-
ira rímelt a „magyarokká lettek, 
örmények maradtak” üzenetű, 
Gyarmathy Melinda által sza-
valt Örmény Miatyánk is.

Az örmények Velencéje

Az Örmény Klub vendége, 
Fancsali János zenetanár, a 
Budaörsi Örmény Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke az Ör-
mények Velencéje című vetített 
képes előadásában személyes 
élmények és gazdag képanyag 
alapján beszélt arról a mérhe-
tetlen kulturális örökségről, 
amelynek történelmi, képzőmű-

vészeti, könyvtári, egyháztörté-
neti bizonyítékai lépten-nyomon 
fellelhetők Velencében. Szót ej-
tett azokról az örményekről is, 
akikről mélyen hallgatnak ma 
az olaszok. Kiemelendő: az ör-
mény kultúra nyugati elterjedé-
sének egyik kiindulópontja volt 
az 1512-ben Velencében alapí-
tott nyomda, amelyet továbbiak 
követtek. Az erdélyi magyarör-
ménység számbelileg ugyan ki-

csi, de minőségileg annál jelen-
tősebb szerepű a Kárpát-me-
dencében. Az Erdélyi Magyar-
örmények Szövetsége könyvso-
rozatban mutatja be a magyar-
örmény közösségeket – a máso-
dik kötet Szépvizet. Ahol a leg-
kisebb örmény kolónia él ma 
ugyan, de markánsan őrzi ör-
mény jellegét – mutatja be a te-
lepülést dr. Puskás Attila, a szö-
vetség elnöke. A kötet legfiata-

labb szerzője, a tizennyolc éves 
Biró Melinda, személyes, köz-
vetlen, élménydús szépvízi sé-
tára invitálja az olvasót. Kérdé-
sünkre elmondta, fontosnak ér-
zi életbe indulásakor az identi-
tást. Fiatalként, a jövő érdeké-
ben szeretné megismerni a ma-
gyarörmény múltat, megérteni 
személyes hovatartozását.
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Dicsőséges múltú magyarörmények
Szépszámú érdeklődő 

vett részt a székelyud-

varhelyi Magyarör-

mény Egyesület idei 

második összejöve-

telén. Pénteken a volt 

Stúdió mozi nagyter-

mében arról hallhat-

tunk, milyen jelentős 

szerepet játszottak az 

örmények Velence éle-

tében, majd bemutat-

ták A szépvízi örmé-

nyek című kötetet.
Fancsali János velencei képritkaságokat is bemutatott
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